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ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
“Η στάση η δική σας και των συµβούλων που γνωµοδοτούν θετικά
θυµίζει όχι ∆ηµοτικό Συµβούλιο που νοιάζεται για το καλό του χωριού,
αλλά ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ”
που δρα µε γνώµονα το χρηµατικό κέρδος της εταιρείας”
Ειρήνη Τσελεκούνη
από τη Συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 30/6/09

Στιγµιότυπο από τη θεατρική παράσταση

θεατρική οµάδα του ΓυµνασίουΛυκείου Μαρτίνου, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο των Εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων ΑΙΑΣ
Ο ΛΟΚΡΟΣ στις 9 Αυγούστου 2009,
θριάµβευσε, στα πλαίσια του έβδοµου
πολιτιστικού οκταήµερου επ’ ευκαιρία
του εορτασµού του 15Αύγουστου.
Στην κατάµεστη αίθουσα τελετών του
Γυµνασίου-Λυκείου Μαρτίνου, παρουσίασε µε µεγάλη επιτυχία το θεατρικό
έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλµπα»,
κάτω από τη γενική καθοδήγηση του
φιλολόγου του Λυκείου κ. Κανινή
Ιωάννη.
Οι µαθήτριες των δύο σχολείων
υποδύθηκαν τους ρόλους τους ως
επαγγελµατίες ηθοποιοί, ενσαρκώνοντας άριστα η κάθε µία τον εκάστοτε χαρακτήρα του έργου, αποδίδοντας
παράλληλα το πνεύµα του συγγραφέα.
Την παράσταση παρακολούθησε
πλήθος κόσµου.
Μεταξύ αυτών παρέστησαν: ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Οπουντίων κ. Καραµέρης Θεόδωρος, ο Αντιδήµαρχος
κ. Πέππας Γεώργιος, ο ∆ήµαρχος του
∆ήµου Μαλεσίνας κ. Φουρλεµάδης Μι-
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Γράφει η Μαρία Κανινή

χαήλ, ο Αντιδήµαρχος κ. Φουρλεµάδης Κωνσταντίνος, η ∆ηµοτική Σύµβουλος Μαλεσίνας ∆αδίτσου Χάιδω ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Αυτοκινητιστών Ελλάδος κ. ∆αδίτσος
Χαράλαµπος, και πολλοί άλλοι.
Οι µαθήτριες-ηθοποιοί που έλαβαν
µέρος στην παράσταση:
Γκριτζάπη Χρυσαυγή, Γιάγκου
Σταµατία, Αθανασάκη Εύη, ∆ουδούµη
Νίκη, Γκριτζάπη Μαριαλένα, Βόλη
Κωνσταντίνα, Σταµατάκη Ελισάβετ,
Παπαϊωάννου Ελευθερία, Βόλη Ελένη, Ρούση Γεωργία, Κωτσαλά ∆έσποινα, Σταµατάκη Βάσια.
Οι συντελεστές της παράστασης
Σκηνοθεσία: Κανινής Ιωάννης
Σκηνογραφία: Κανινής Ιωάννης
Κατασκευή Σκηνικών:
Μπάτσος ∆ηµήτριος
Μουσική Επένδυση:
Παναγιώτου Πελαγία
Πετρογιάννη Μαριλένα
Ηχητικά εφέ:
Κώστας Μπάτσος (Α’ Λυκείου)
Επιµέλεια προγράµµατος:
Παναγιώτου Πελαγία
Συνέχεια στη σελ. 2

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ∆ΗΜΑΡΧΕ
ΤΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ;
Μάθαµε ότι την 31/08/09 ο ∆ήµος Λαµιέων και οι ∆ήµοι Σπαρτιατών
και Θεσπιέων ύστερα από µια ιδέα του βουλευτή Αθανασίου Γιαννόπουλου οργανώνουν εκδήλωση στις Θερµοπύλες για την επέτειο της µάχης
των Θερµοπυλών.
Οι Οπούντιοι Λοκροί πού είναι;
Πανστρατιά στη µάχη.
Πάνω από 2.500 νεκροί!
Ο ∆ήµος Οπουντίων πού είναι;
Ω Θεέ µου, τι εφιάλτης και αυτός, µάλλον κακό όνειρο θα΄ναι.
Σύλλογος των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων,
ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Υ.Γ. Η προσβολή αφορά όλη την Ανατολική Οπούντια Λοκρίδα, όχι µόνο τον ∆ήµο Οπουντίων.

Προφήτης Ηλίας
ου έχει γίνει κουραστικό, παρά τις
λίγες συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που έχω παρακολουθήσει, να βλέπω τα περισσότερα από τα µέλη
του να παρεκτρέπονται και να συµπεριφέρονται ανάρµοστα.
Εµείς κάνουµε έκκληση σε όλους του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και στους αρχηγούς
των παρατάξεων να συµβάλουν ώστε να
σταµατήσει αυτή η κατάσταση. Είναι ντροπή για όλους µας.
Στη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2009
το θέµα πάλι το ίδιο «περί επανεξέτασης
του θέµατος που αφορά αντισταθµιστικά
οφέλη υπέρ του ∆ήµου από την ENDESSA
HELLAS (ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.). Για να
δούµε πόσες φορές το ίδιο θέµα ο κ. ∆ήµαρχος θα το φέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο;
Την ίδια εισήγηση του ∆ηµάρχου την
έχουµε γράψει στο τεύχος Νο 16. Σήµερα ο
λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ:
"Σήµερα κ. ∆ήµαρχε επαναφέρετε ένα
θέµα για το οποίο κατ' επανάληψη έχει αποφανθεί το Συµβούλιο κατά πλειοψηφία, αρνητικά. Αδυνατώ να καταλάβω την επιµονή
σας να το φέρνετε προς συζήτηση. Άλλαξαν κάποια δεδοµένα;
Οι δηµότες του Μαρτίνου δεν θέλουν
τις ανεµογεννήτριες ως προσκέφαλο. Λέ-
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νε ναι στις ανανεώσιµες πηγές και όχι
στην εγκατάστασή τους στη συγκεκριµένη
θέση, η οποία εξυπηρετεί µόνο την εταιρεία
και τα οικονοµικά της συµφέροντα.
Τα αντισταθµιστικά οφέλη θα δοθούν
στην περίπτωση που οι ανεµογεννήτριες
εγκατασταθούν στον Προφήτη Ηλία. Και
ερωτώ: αν η εταιρεία τις εγκαταστήσει σε
άλλο αποδεκτό απ' όλους µας σηµείο, δεν
θα δώσει πάλι αντισταθµιστικά οφέλη;
Γιατί λοιπόν κ. δήµαρχε και κ.κ. σύµβουλοι κινήστε προς την κατεύθυνση της προάσπισης των συµφερόντων της εταιρείας
και όχι προς εκείνη της ικανοποίησης της

Συνέχεια στη σελ. 8
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Κ. ΛΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2009

ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Λουκάς Λίλιος παρουσιάζει τις φωτογραφίες του
ο ενδιαφέρον του Συλλόγου
µας για την τέχνη και τον πολιτισµό στο Μαρτίνο είναι δεδοµένο. Αυτό το καλοκαίρι οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες έφεραν στο ΚΑΠΗ
Μαρτίνου από τις 8-16 Αυγούστου
2009 την έκθεση φωτογραφίας του
Λουκά Κ. Λίλιου µε θέµα την Νέα
Υόρκη που οργανώθηκε µε επιτυχία
από τον Σύλλογό µας.
Ο καλλιτέχνης που γεννήθηκε
στο Κυριάκι και κατοικεί στη Λιβαδειά, παρουσίασε 40 φωτογραφίες
µε αντικείµενο την πόλη της Νέας

Τ

Υόρκης, τη Μητρόπολη του κόσµου,
αυτή που σε δέχεται πάντα, όποιος
και να είσαι, όπως και να είσαι.
Οι φωτογραφίες µας αιχµαλώτισαν και µας δηµιούργησαν µια αίσθηση επείγουσας ανάγκης να βρεθούµε
εκεί να ταξιδέψουµε σε αυτή την µεγαλούπολη και ο κ. Λίλιος µας ικανοποίησε αυτή την επιθυµία µας µέσα
από το φωτογραφικό του υλικό.
Την έκθεση επισκέφθηκαν δεκάδες Μαρτιναίοι αλλά και κάτοικοι της
γύρω περιοχής.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Από αριστερά: Κώστας Φουρλεµάδης αντιδήµαρχος Μαλεσίνας, Χαράλαµπος ∆αδίτσος πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αυτοκινητιστών, Θεόδωρος Καραµέρης ∆ήµαρχος Οπουντίων,
Μιχάλης Φουρλεµάδης ∆ήµαρχος Μαλεσίνας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Πατρώνυµο

Καζά Ιωάννα
Φλούδα Βασιλική

Γεώργιος
Νικόλαος

Σχολή Επιτυχίας

Πολιτικής επιστήµης Κρήτης (Ρέθυµνο)
Τεχνολογίας Πληροφορικής
& Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Καλαµάτας (Σπάρτη)
Καραµάνη Μαρία
Αλέξανδρος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
& Πολυµέσων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
Καραµέρη Αποστολία
∆ηµήτριος
∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι)
Κωτσαλάς Ευάγγελος
Ιωάννης
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
Μπιτσάκος Ελευθέριος
Ιωάννης
Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή)
Νικολόπουλος Ευάγγελος ∆ηµ.
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)
Νούνου Πετρούλα
Κων/νος
Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικ/νιακών Συστηµάτων Αιγαίου (Σάµος)
Παπαϊωάννου ∆ηµήτριος Κων/νος
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλ/ργων ΕΜΠ
Πέππας Χρήστος
Πέτρος
Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας
Πολίτη Χαρίκλεια
Σπυρίδων
Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
Σαλαπάτα Ευαγγελία
∆ηµήτριος
Φιλ/φιας - Παιδ/κής & Ψυχολογίας Αθήνας
Σταµατάκη Αικατερίνη
Ιωάννης
Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας
Σταµατάκη Άννα
Κων/νος
Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτας)
Σύρµος ∆ηµήτριος
Ιωάννης
Μηχ/κών Παραγωγής
& ∆ιοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

∆ΩΡΕΕΣ

∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές
που ενισχύουν τις δραστηριότητες
του Συλλόγου µας.
Μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά
σας στο λογαριασµό µας
στην ALPHA BANK
Νο 351002320000929
ΙΒΑΝ
GR2301403510351002320000929
BIC CRBAGRAA
Για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέµβριο 2009 έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:
Ανδρέας Καζάς ......................€150
Αριστείδης Κ. Κούροςστη µνήµη
Γιάννη Π. ∆αραµάρα ................100

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Τριµηνιαία έκδοση
Ιδιοκτησία:
Σύλλογος των εν Αθήναις
και Απανταχού Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α
Αθήνα 10680
Τηλ.-Fax: 210-3635620
Α.Φ.Μ. 999802875
∆.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών
web site: www.martino.gr
• e-mail: aias@martino.gr
Εκδότης:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:
Αριστείδης Κ. Κούρος
∆ρυάδων 40 Γαλάτσι 11146

Χρήστος Σ. Μπώκος
στη µνήµη Κατίνας
συζ. Ιωάννη Μπάτσου ................50
Κωνσταντίνος Καραγιάννης ......50
Παναγιώτης ∆ηµ. Σταµατάκης ..50
Αντώνης Ζαχαριουδάκης
στη µνήµη Σοφίας
συζ. ∆ήµου ∆ηµάκη ....................50
Μιχάλης Σκληρός ......................20
Γεώργιος Σεραφ. ∆ηµάκης ........20
Γρηγόρης Κ. Πουλάκης ..............20
Ιωάννης Τσίγκος ........................20
Να µη ξεχνάτε να αναφέρετε
το όνοµά σας στην κατάθεση
ή να µας το στείλετε
µε όποιον τρόπο επιθυµείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί
το νόµιµο παραστατικό
για φορολογική χρήση.
Τηλ.: 6936028351 • 6945818191
∆ιευθυντής: Θωµάς Γ. Καραµέρης
Ι. ∆ροσοπούλου 237 Αθήνα
Τηλ.: 6976006224
Συντάσσεται µε τη βοήθεια
των µελών του ∆.Σ.
Επιµέλεια έκδοσης - Εκτύπωση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23
& Πετρούπολης (27) Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail:karpouzi@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα.
Κείµενα-επιστολές υβριστικού
περιεχοµένου, δεν δηµοσιεύονται.

Στιγµιότυπο από την αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου - Λυκείου Μαρτίνου

Αλληλογραφία
Προς το Συµβούλιο της Επικρατείας
Κοιν.: κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μαρτίνου «Ο Αετός» και ο Σύλλογος των Απανταχού Μαρτιναίων «Αίας ο Λοκρός» διαµαρτύρονται έντονα για
την χωρίς προηγούµενο καθυστέρηση έκδοσης
απόφασης αναστολής εργασιών (από την 17
Μαρτίου 2009) για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη θέση «Προφ. Ηλίας» της περιοχής
Μαρτίνου, για την οποία εγκατάσταση έχει υποβληθεί προσφυγή χωρίς έκδοση απόφασης.
Η όλη µεθόδευση από µέρους των εταιρειών
και άλλων παραγόντων, για την σκόπιµη καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης µε σκοπό την
γρήγορη εγκατάσταση έτσι ώστε η απόφαση να
είναι προ τετελεσµένου γεγονότος και να µην
έχει ισχύ, µας βρίσκει εντελώς αντίθετους και

αγανακτισµένους.
Σας κάνουµε γνωστό ότι εκκρεµεί προσφυγή
µε δύο αναβολές στο Συµβούλιο Επικρατείας για
το 2010 και από την 17 Μαρτίου 2009 έχει γίνει,
όπως προαναφέρω, προσφυγή για αναστολή εργασιών.
Παρακαλούµε όπως άµεσα διερευνήσετε το
θέµα διότι µία απόφαση µετά την εγκατάσταση
δεν θα έχει πλέον νόηµα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου µας προσιδιάζαν σε αγώνες επιβολής του ικανότερου στις
βωµολοχίες, οι λεκτικές αντιπαραθέσεις σε
υψηλούς τόνους µεταξύ συµβούλων συµπολίτευσης και αντιπολίτευσης, ποτέ δε γίνονταν
επί της ουσίας των εισηγούµενων θεµάτων πλατειασµοί, αστοχίες και κατακραυγή από τους παρισταµένους δηµότες ήταν τα επιτεύγµατά µας.
Αποκαρδιωτικός απολογισµός.
Στα περισσότερα δε “προσυµβούλια” -αυτά
που ήταν µόνο για τα αυτιά της συµπολίτευσηςέγινα αυτήκοος και αυτόπτης µάρτυς της επίµονης πίεσης κάποιων, όχι όλων, για υλοποίηση
προσωπικών φιλοδοξιών.
Οι αποφάσεις µας, λοιπόν, εξ αιτίας όλων
των παραπάνω υπήρξαν ατελέσφορες, ανίκανες
να δώσουν λυσιτελή αποτελέσµατα στα προβλήµατα που ταλανίζουν τον τόπο και τους δηµότες µας.
Η απογοήτευση που µου γεννήθηκε όταν είδα τον δηµοκρατικό θεσµό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µετατρέπεται σε ολιγαρχία που εξυπηρετεί τα συµφέροντα των “εκλεκτών”, µετεστράφη σε συνειδησιακή αποστροφή.
Εύλογα γίνεται κατανοητό ότι αδυνατώ να
υπηρετώ περαιτέρω έναν θεσµό που έχετε ευτελίσει και επιλέγω την οδό της παραίτησης.
Μαρτίνο 24-8-2009
Ειρήνη Τσελεκούνη

Προς τον κ. ∆ήµαρχο
και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ήµου Οπουντίων
Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι παραιτούµαι από τη θέση της ∆ηµοτικής Συµβούλου.
Στα 2,5 σχεδόν χρόνια της θητείας µου προσπάθησα να προσφέρω στον ∆ήµο µας ό,τι περισσότερο µπορούσα, µέσα στα παλίσια των δυνατοτήτων µου, είτε σε επίπεδο πολιτιστικών
δρώµενων, είτε σε εκπαιδευτικό επίπεδο, είτε
σε όποιον άλλο τοµέα µου επιτρέψατε να εµπλακώ. Και λέω “επιτρέψατε” κ. ∆ήµαρχε, γιατί
εν πολλοίς δρούσατε εν κρυπτώ µην παρέχοντας ενηµέρωση ή παραπληροφορώντας.
Πολλές φορές κλήθηκα να υπερβώ αντιξοότητες προερχόµενες όχι από εξωγενείς παράγοντες αλλά από ενδογενείς αιτίες. Κάποιες απ’
αυτές τις υπερέβην κινούµενη από το ζήλο της
υπηρεσίας προς το κοινό καλό, κάποιες άλλες
όχι. Οι δυσκολίες που προέκυπταν από κέντρα
εξουσίας έξω από το ∆ήµο µας ήταν αντιµετωπίσιµες. οι φραγµοί όµως που στήνονταν από άτοµα που συνθέτουν το ίδιο µας το Συµβούλιο, ποινικά µπορεί να µην είναι κολάσιµοι, ηθικά αντιθέτως είναι το λιγότερο αξιοκατάκριτοι και καταδικαστέοι γιατί δυναµιτίζουν και το ελάχιστο ψήγµα δυνατοτήτων και καλής προαίρεσης.
Ας µη βιαστούν κάποιοι να συµπεράνουν ότι
παραιτούµαι, επειδή δε χρίστηκα Αντιδήµαρχος.
Μου προτάθηκε και δεν αποδέχτηκα αυτή τη θέση, όταν τη χρησιµοποίησαν ως µοχλό πίεσης,
προκειµένου να υπερψηφίσω κάποια φλέγοντα
γι’ αυτούς θέµατα. Προτίµησα να πράξω το κοινωνικά ορθό, καταψηφίζοντας ό,τι θεωρούσα
λάθος -αφουγκραζόµενη πάντα το κόσµο- παρά
να καρπωθώ τα οφέλη από τη θέση της Αντιδηµάρχου. Εν κατακλείδι έθεσα τη λαϊκή βούληση
υπεράνω εαυτόν.

Με εκτίµηση
Για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μαρτίνου
Ο Πρόεδρος Α. Οικονόµου
Ο Γ. Γραµµατέας Ν. Μπάτσος
Για τον Σύλλογο Απανταχού Μαρτιναίων
Ο Πρόεδρος Αρ. Κούρος
Ο Γ. Γραµµατέας Θ. Καραµέρης
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ
Ο θρυλικός ταγματάρχης των Ευζώνων
Κύριε Π. Σελέκο
Λάβαμε την επιστολή σας και σας ενημερώνουμε ότι: Η διόρθωση δεν έγινε
στο φύλλο της εφημερίδας Νο 17 για τεχνικούς λόγους. Προσπαθούσαμε να
διορθώσουμε το όνομα στην ηλεκτρονική
μορφή της εφημερίδας και δεν μπορούσαμε. Όλα αυτά τα προβλήματα λύθηκαν

και ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας
ότι μετά από πληροφόρηση του Αρχιάτρου Ανδρέα Καραμέρη η εργασία που
δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας Νο 16 Ιανουάριος - Φεβρουάριος Μάρτιος 2009 και στις σελίδες 3,4 και
13 έγινε από τον Πέτρο Σελέκο.
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

Κάθε φωτογραφία…
Χίλιες αναµνήσεις
τις 20-7-2009, γιορτή του Προφήτη
Ηλία οι Μαρτιναίοι αψηφώντας τον κονιορτό των εργολάβων των ανεµογεννητριών που σκάβουν τον δρόµο µε τις ευλογίες του ∆ηµάρχου και τα βλαβερά ηλεκτροµαγνητικά πεδία των κεραιών κινητής
τηλεφωνίας ανέβηκαν τον άλλοτε ήσυχο
δρόµο του Προφήτη Ηλία για να τιµήσουν
την µνήµη του.
Ειδικά την παραµονή, στον Μέγα Εσπερινό, το προαύλιο του Ναού και οι γύρω χώ-

Σ

ροι γέµισαν από αυτοκίνητα και κόσµο.
Η άνοδος του κόσµου ήταν µια ειρηνική
διαµαρτυρία σε αυτούς που µετά την τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας θέλουν να ολοκληρώσουν το έργο τους µε την
εγκατάσταση ανεµογεννητριών στον Προφήτη Ηλία, λες και δεν είχαµε µέρος να τους
δώσουµε για να τις τοποθετήσουν.
Αριστείδης Κ. Κούρος
Θωµάς Γ. Καραµέρης

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ “ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1833-2009” αναβαθµίζεται
Θα κυκλοφορήσει το Γενάρη 2010 µε τίτλο

ΝΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥ-Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(ο «έξυπνος» πολυ- οδηγός «που σας πάει» παντού)
Από αριστερά Κωνσταντίνος Αθ. Μπάτσος και Αθανάσιος Γ. Καραµέρης

Αναµνηστική φωτογραφία δύο τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου Μαρτίνου
τέλος του πολέµου µε τις δασκάλες Όλγα και Ελπίδα

“Ο Εμφύλιος έληξε με απώλειες σε έμψυχο υλικό,
καταστροφές υλικές, μετακινήσεις και διώξεις μέρους
του πληθυσμού της χώρας. Το ουσιαστικότερο μέρος
της κληρονομιάς του, αυτό που δηλητηρίασε ολόκληρη
τη μετέπειτα πορεία της Ελλάδας, ήταν το ιδεολογικό,
πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα που χώρισε τον ελληνικό λαό’’.
Αναμνήσεις με ιστορικοκοινωνική και πολιτική
προσέγγιση μέσα από το αρχειακό υλικό του Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
Οι αφηγήσεις της κας Έλενας Ζαραβίνου με γοήτευσαν και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-3840524
Αριστείδης Κ. Κούρος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ
Και να αδερφέ µου
Και να αδερφέ µου
που µάθαµε να κουβεντιάζουµε
ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Καταλαβαινόµαστε τώρα
δε χρειάζονται περισσότερα.
Κι αύριο λέω θα γίνουµε
ακόµα πιο απλοί.
Θα βρούµε αυτά τα λόγια
που παίρνουνε το ίδιο βάρος
σ’ όλες τις καρδιές, σ’ όλα τα χείλη,
έτσι να λέµε πια τα σύκα - σύκα

και τη σκάφη - σκάφη.
Κι έτσι που να χαµογελάνε
οι άλλοι και να λένε:
Τέτοια ποιήµατα
σου φτιάχνω εκατό την ώρα.
Αυτό θέλουµε κι εµείς.
Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε
για να ξεχωρίσουµε, αδελφέ µου,
απ’ τον κόσµο.
Εµείς τραγουδάµε
για να σµίξουµε τον κόσµο.

Στον ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ-Ο∆ΗΓΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ θα συµπεριληφθεί όλο το περιεχόµενο του βιβλίου ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1833-2009 (εκτός από
το ηµερολόγιο) και θα προστεθούν πάρα πολλά στοιχεία (όλα τα ξενοδοχεία, ξενώνες,
ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµπινγκ, έθιµα, εκδηλώσεις, πανηγύρια, µουσεία, όλα τα µοναστήρια, αξιοθέατα κ.λπ.)
Έτσι το νέο βιβλίο θα είναι πληρέστατο από
πλευράς περιεχοµένου και θα µπορεί ο αναγνώστης να βρίσκει τα πάντα για τις πόλεις και
τα χωριά.
Θα είναι ένα βιβλίο πολύ χρήσιµο και πρακτικό για τις διακοπές, για τα ταξίδια, για το
γραφείο, για το σπίτι.
Περιεχόµενα βιβλίου:
‘Ολα τα ξενοδοχεία της Ελλάδας, ξενώνες,
ενοικ. δωµάτια, τουριστικά γραφεία, ξεναγοί,
σκάφη, αυτοκίνητα, κάµπινγκ, καταφύγια, δασικά χωριά, χιονοδροµικά κέντρα κ.λ.π.
Καταχώρηση των πόλεων και χωριών σύµφωνα µε το νόµο Καποδίστρια 1.
Όλα τα τηλέφωνα των δήµων και κοινοτήτων, ΚΤΕΛ, λιµεναρχείων, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιριών, πορθµείων. Χιλιοµετρικές
αποστάσεις.
Όλα τα µοναστήρια της Ελλάδας (µε τηλέφωνα κ.λπ.). Μοναστήρια του Αγ. Όρους. Βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία. Οι Αρχιεπίσκοποι και οι Πατριάρχες.
Πώς πήραν το όνοµά τους οδοί, πλατείες,
περιοχές της Αθήνας, Πειραιά, των γύρω ∆ήµων, της Θεσ/κης και των γύρω δήµων καθώς
και πόλεις και χωριά της Ελλάδας.
Σύσταση και εξέλιξη των δήµων και κοινοτήτων από το 1833.
Ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας.
Απογραφές όλων των πόλεων και χωριών
(η αρχική, το 1951-1981 και 2001).
Μετονοµασίες όλων των πόλεων και χωριών της Ελλάδας, βουνών, ποταµών, λιµνών
κ.λπ.
Ιστορικά, πολιτισµικά στοιχεία των πόλεων
και χωριών.
Έθιµα, εκδηλώσεις, πανηγύρια, άλλες
γιορτές όλων των πόλεων και χωριών.
Παραδοσιακοί οικισµοί, τοπία ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους, γεφύρια, νερόµυλοι, νεροτριβές, σπήλαια, φαράγγια, εθν. δρυµοί, υδροβιότοποι.
Μουσεία (Λαογραφικά, ιστορικά, εκκλησιαστικά, πολεµικά, αρχαιολογικά, φυσ. ιστορίας
κ.λπ.).
Ιστορία της Αθήνας µετά το 1831. Οι ∆ήµαρχοι της Αθήνας 1835-2008. Τα πρώτα διόδια το 1865. Η Ρούµελη και η Πελοπόννησος
το 1853. Η Ελλάδα το 1928.
Πρόεδροι Βουλής, Εθνοσυνελεύσεων, Γερουσίας και ∆ηµοκρατίας. Βασιλείς της Ελλάδας. Πρωθυπουργοί. Βουλευτικές εκλογές
1910-2007.
Πληθυσµός της Ελλάδας το 1821.
Μετανάστες 1831-1975.
Κατάταξη των νοµαρχιών, δήµων, πόλεων,
κοινοτήτων και νησιών σύµφωνα µε τον πληθυσµό. Οι µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Τα
ψηλότερα και χαµηλότερα χωριά. Τα ψηλότερα

βουνά, τα µεγαλύτερα ποτάµια, οι µεγαλύτερες λίµνες, πεδιάδες κ.λπ.
Σαν σήµερα. Σηµαντικά γεγονότα για όλες
τις µέρες του χρόνου.
Τα έντυπα που εκδίδουν διάφοροι σύλλογοι και φορείς.
Στον ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ-Ο∆ΗΓΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, θα µπορούν να συµµετάσχουν
στην έκδοση Σύλλογοι, ∆ήµοι, Κοινότητες,
επιχειρήσεις µε δικό τους εξώφυλλο ή µε ένθετο 16/σέλιδο.
Η αλλαγή του εξωφύλλου (4/χρωµία) χρεώνεται 500 Ευρώ. Το ένθετο 16/σέλιδο (το
οποίο θα ενσωµατωθεί στο βιβλίο) χρεώνεται
500 ευρώ (4/χρωµία), 200 ευρώ (µονόχρωµο).
Τα βιβλία που παραγγέλνουν οι Σύλλογοι για
λογαριασµό τους χρεώνονται σε τιµή κόστους.
Οι Σύλλογοι αντί να τυπώνουν ηµερολόγια
που απευθύνονται µόνο στους χωριανούς, είναι προτιµότερο να συµµετάσχουν στον Τουριστικό Οδηγό για να προβάλουν το χωριό τους
σε όλη την Ελλάδα.
Στείλτε µας στοιχεία για το χωριό σας καθώς και το έντυπό σας για καταχώρηση στον
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ Ο∆ΗΓΟ.
Οι καταχωρήσεις είναι δωρεάν, χωρίς καµία απολύτως υποχρέωση ή δέσµευση.
Οι διαφηµίσεις (4/χρω/µία): Ολόκληρη σελίδα 17Χ24 εκ. 700 ευρώ, 1/2 σελ. 400 ευρώ, 1/4
σελ. 250 ευρώ και 1/8 σελίδας 150 ευρώ (+
Φ.Π.Α.).
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν
στην έκδοση, ας επικοινωνήσουν µέχρι τις 3011-2009 µε τις Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Καρπούζη
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιο 13121
Τηλ./Fax.: 210-2619003,
Κινητό 6972624492.
e-mail karpouzi@otenet.gr
Μετά την έκδοση του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ θα ακολουθήσει η έκδοση ΕΠΕΤΗΡΙ∆ΑΣ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (από την ίδρυση του Ελλ.
κράτους µέχρι σήµερα, έστω κι αν δεν υπάρχουν σήµερα), καθώς και καταγραφή όλων
των εντύπων που έχουν εκδώσει σύλλογοι,
φορείς, κοινότητες, δήµοι κ.λπ.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στους συλλόγους, δήµους, κοινότητες, φορείς που συνέβαλαν στη διατήρηση και διάδοση των πολιτισµικών µας στοιχείων και της µουσικής µας
παράδοσης.
Παρακαλούµε να µας στείλετε στοιχεία
για το σύλλογό σας, αλλά και για άλλους συλλόγους, έστω κι αν έχουν διαλυθεί.
Σκοπός µας είναι να συγκεντρώσουµε όσο
το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και σ’ αυτό
θέλουµε να έχουµε και τη δική σας βοήθεια.
Το βιβλίο ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1833-2009 µε ηµερολόγιο
2009-2013 στέλνεται µε αντικαταβολή (15 ευρώ), καθώς και ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ (15 ευρώ).
Υπάρχουν διαθέσιµα λίγα αντίτυπα.
Ο ΝΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ θα κυκλοφορήσει το Γενάρη 2010.
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ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ
Πηγές και τεκµήρια για την ιστορική ταύτιση της α
Συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος:
― Ιεροκλής. Βυζαντινός γεωγράφος 5ος αι. µ.Χ. αριθµεί
79 πόλεις της Λοκρίδας µεταξύ αυτών και την Βουµελιταία.
― Παυσανίας. Βοιωτικά Θ. 23.7: ταυτίζει την Κυρτώνη
στην «Βρύση του Μοναχού» στο Μαρτίνο στην θέση Φουνταριά.

Αρχαία κείµενα από τον ορθοστάτη του θησαυρού
των Θηβαίων στο Μαντείο των ∆ελφών
χαραγµένα σε λίθινες στήλες.

Μακροβιότητα της πόλης
µέσω των αρχαίων νοµισµάτων
Ι∆’ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασσικών Aρχαιοτήτων
ΘΕΜΑ:
Εντοµπισµός επιφανειακών αρχαιοτήτων σε µη κηρυγµένο αρχαιολογικό
χώρο, στη θέση «Παλιοχώρι« του ∆.∆.
Μαρτίνου, ∆ήµου Οπουντίων, Νοµού
Φθιώτιδας.
ΣΧΕΤ: Το µε αρ. πρωτ. 5755/17-12-

2007 έγγραφο του ∆ήµου Οπουντίων
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού
εγγράφου σας κάνουµε γνωστά τα
εξής:
Ο λόφος στη θέση «Παλιοχώρι»
του ∆.∆. Μαρτίνου του ∆ήµου Οπουντίων αποτελεί µη κυρυγµένο αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο η Υπηρεσία µας
διενήργησε το 1985 σωστική ανασκαφτική έρευνα, στον αγρό ιδιοκτησίας
κ. Θ. ∆ηµάκη µε αφορµή παράνοµη
βαθιά άροση του ιδιοκτήτη. Η έρευνα
έφερε στο φως σπαράγµατα τοίχων
και δύο δεξαµενές µικρών διαστάσεων επιχρισµένες εσωτερικά µε
υδραυλικό κονίαµα. Στο δυτικό άκρο
του αγρού εντοπίστηκε περίβολος,
του οποίου βεβαιώθηκε η προς ∆ύση
πορεία του µέχρι µήκος 12,75 µ. µεταξύ άλλων κινητών ευρηµάτων συλλέχθηκαν έξι χάλκινα νοµίσµατα,
των οποίων η χρονολόγηση κυµαίνεται από τον 3ο αι. π.Χ. έως και το
569/570 µ.Χ. (Α∆ 40 ΧΡΟΝΙΚΑ 1985
σελ. 174-175, πιν. 59).
Το έτος 2007 αρµόδιοι υπάλληλοι
της Εφορείας µας πραγµατοποίησαν
αυτοψία και οριοθέτησαν την περίµετρο του αρχαιολογικού χώρου, καθώς η υπηρεσία µας προτίθεται να
προβεί άµεσα στις προβλεπόµενες
από το Νόµο ενέργειες για την κήρυξή του.
Σχετικά µε το αίτηµά σας για την
τοποθέτηση πινακίδων εντός του αρχαιολογικού χώρου σας γνωστοποιούµε ότι το ζήτηµα αυτό θα αντιµετωπιστεί µετά την ολοκλήρωση των
προβλεποµένων ενεργειών για την
κήρυξή του.
Ως προς τις επιφανειακές αρχαιότητες, οι οποίες εντοπίστηκαν, κατόπιν υποδείξεώς σας, η Υπηρεσία
µας θα προβεί άµεσα στην περισυλλογή αυτών και την µεταφορά τους
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης.

Υδάτινες δεξαµενές και περίβολος
εκεί βρέθηκαν και αρχαία νοµίσµατα
από ανασκαφές της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας το 1985

Σωρολιθιάσεις (Γκουµουράδες)
από τα σπίτια της αρχαίας πόλης

Αρχαία λίθινα αντικείµενα
στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου.

Κάτω από το Παλιοχώρι
στο παλιό πηγάδι της Παναγίας

Ναός του Αγ. Γεωργίου
στο Παλιοχώρι Μαρτίνου όπου
φηµολογείται ότι κτίσθηκε πάνω
σε Ναό του ∆ιονύσου (; )

Πολυγωνικό (;) τείχος
στο Ανατολικό µέρος του λόφου
στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου
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ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
αρχαίας Βουµελιταίας µε το Παλιοχώρι - Μαρτίνου
Μουσείο Θήβας

Επιτύµβια στήλη από το Μαρτίνο Λοκρίδας

Τµήµα επιτύµβιας στήλης από
το Παλαιοχώρι Μαρτίνου της Λοκρίδας. Μπροστά σε δωρικό κιονίσκο, που κλείνει την παράσταση
ανάγλυφο, νέος που σκύβει ελαφρά το κεφάλι.
Φοράει πέτασο και χλαµύδα
που στερεώνεται στο δεξιό του
ώµο µε πόρπη και αφήνει γυµνό
ένα µέρος του κορµού. Στο δεξί χέρι κρατούσε πουλί από τις φτερούγες του και στο αριστερό ίσως δόρυ.
Αξιόλογο βοιωτικό έργο µε ιωνική επίδραση αρχές 4ου αι. π.Χ.
Πωρόλιθος µε κόκκινο επίστρωµα από το χρώµα του χώµατος, που
σκέπαζε τη σήλη. Υψ. 0,50 πλ. 0,55
πάχος 0,115 µ.

Tου Νίκου Μπάτσου
Ιστορικού ερευνητή

Μαρτίνο: Σπηλιά Πάνα
Στα νοτιοανατολικά όρια της Φθιώτιδας στο Μαρτίνο, στη θέση Σωρολίθι, υπάρχει σπήλαιο
Πανός µε πολλά ειδώλια, οστέινα εργαλεία και µεταλλικά αντικείµενα.

Το κάτω τήµα µικρής επιτύµβιας στήλης από το Παλαιοχώρι
Μαρτίνου. Εικονίζεται ανδρική
µορφή ντυµένη µε ιµάτιο που καλύπτει µόνο το κάτω µέρος του
σώµατος. Κάθεται σε οκλαδία δίφρο που τα πόδια του µιµούνται
σκέλη κατσίκας.
Με το δεξί χέρι, που µόνο η
άκρη του σώζεται, χαϊδεύει ένα µικρό ελάφι, που σηκώνει τα µπροΕπιτύµβια στήλη από το Μαρτίνο Λοκρίδας
στινά του πόδια σκιρτώντας από
χαρά. Χαριτωµένο έργο βοιωτικού εργαστηρίου, των µέσων του 5ου αι. π.Χ. Μάρµαρο λευκό µε καθολικό κόκκινο
επίστρωµα από το χρώµα του χώµατος. Υψ. 0,37 πλ. 0,55 πάχ. 0,06 -0,11 µ.

Αρχαιολογία
Εύβοια & Στερεά Ελλάδα
Επιστηµονική επιµέλεια: Ανδρέας Γ. Βλαχόπουλος
Επίκουρος καθηγητής Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Βουµελίτα, ή Βουµελιταία. 2 χλµ. ΝΑ του Μαρτίνου.
Αρχαία πόλη που επιβώνει και στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους.
Από τον Αρχαιολογικό Άτλαντα του Αιγαίου

Φθιώτιδα, Μαρτίνο, θέση Σωρολίθι. Θραύσµατα ειδωλίων από το σπήλαιο του Πανός, 4ος - 3ος
αι. π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Λαµίας.
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Παραδοσιακά έθιµα γάµου στο Μαρτίνο Λοκρίδας
την ανθρώπινη ζωή τρεις είναι οι µεγάλοι σταθµοί. Γέννηση, γάµος, θάνατος. Κι οι τρεις επηρεάζουν το βασικό
κύτταρο της οργανωµένης κοινωνίας, την οικογένεια. Η
µικροκοινωνία αυτή, η οικογένεια, από τα πανάρχαια χρόνια
προσπάθησε να προστατέψει και να σταθεί αρωγός στα µέλη
της και στους τρεις αυτούς σταθµούς της ζωής τους.
Η γέννηση, ο γάµος και ο θάνατος προκαλούσαν φυσικό
δέος, γιατί πίστευαν ότι τα πάντα ρυθµίζονται και κατευθύνονται από θεϊκές και υπερφυσικές δυνάµεις.
Η στοργή για το νεογέννητο, η έγνοια για το νέο αντρόγυνο, η ανησυχια για την µεταθανάτια τύχη του νεκρού, δηµιούργησαν σ' όλους τους λαούς, ήθη, έθιµα και τελετουργίες που
απέβλεπαν στον εξορκισµό των κακών δυνάµεων και στον
εξευµενισµό των καλων.
Η λαογραφία καταγράφει και ερµηνεύει τις πατροπαράδοτες αυτές συνήθειες. Μέσα από αυτή την καταγραφή µπορεί
κανείς να παρακολουθήσει τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που τις επηρέασαν, να βρει τις ρίζες του λαού και να διαπιστώσει τη συνέχειά του στη διάρκεια των αιώνιων.
Εδώ θα σταθούµε στα έθιµα του γάµου της µικρής µας
κοινωνίας, του Μαρτίνου Λοκρίδας, έτσι όπως τα γνωρίσαµε
εµείς οι ίδιοι, αλλά και όπως έφτασαν σ' εµάς από µαρτυρίες
των γεροντότερων.
Ο γάµος τότε ήταν γεγονός που απασχολούσε όχι µόνο τη
µητρική οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, την εκκλησία, αλλά και ολόκληρο το χωριό. Με τελετουργίες συµβολικές, που κρύβουν πανάρχαιες δοξασίες, όλοι στήριζαν το ξεκίνηµα της νέας οικογένειας. Τα παλιά χρόνια και σχεδόν µέχρι
τον Β' παγκόσµιο πόλεµο -οι πόλεµοι είναι και αιτίες και αποτέλεσµα κοινωνικών αλλαγών- ο γάµος γινόταν µε συνοικέσιο,
εκτός από τις περιπτώσεις που είχε γίνει εκούσια ή ακούσια
απαγωγή της νύφης.

δείχνανε όη ο νέος ήταν πλέον ικανός µόνος του να τροφοδοτεί την εστία του. Την ίδια µέρα στο σπίτι της νύφης ξεκινούσε
το πλύσιµο, το σιδέρωµα των προικιών.
Την Τριτη ψήνανε τα στραγάλια που µαζί µε σταφίδες θα
µοιράζανε στους καλεσµένους αλλά και σ' αυτούς που κάνανε
"σεργιάνι" (στους θεατές).
Την Τετάρτη πιάνανε τα προζύµια για τις πί(έ)τες ή κουλιάτσες (κουλούρες). Αυτές ψήνονταν σε ταψί Τις ζύµωναν και
τις κεντούσαν γυναίκες πρωτοστεφάνωτες.
Όσο το ζυµάρι ήταν ακόµα µαλακό σχηµάτιζαν µε τα κεντηστάρια ανάγλυφα σχήµατα συµβολικά περιστέρια, το δέντρο της ζωής και άλλα. Μετά το ψήσιµο τις άλειφαν µε µέλι,
τις πασπάλιζαν µε σουσάµι και τις στόλιζαν µε λουλούδια.
Η πί(έ)τα µαζί µε το βασιλικό και το κρασί ήταν απαραίτητα
στο κάλεσµα του κουµπάρου, της νύφης και των πεθερικών
ενώ γιο. τους άλλους συγγενείς και φίλους αρκουσε ένα κλωνί βασιλικός και το κρασί. Τρεις πί(έ)τες τις πήγαιναν στην εκκλησιά για τη στέψη,η κι από εκεί έπαιρνε ο ιερέας τον άρτο
για τη θεία Κοινωνία. Το κάλεσµα του κουµπάρου έκανε ο γαµπρός την Πέµπτη, ενώ τρεις από τους στενότερους συγγενείς,
αδέλφια ή πρωτοθείοι πήγαιναν στο σπίτι της νύφης κι έδιναν
το επίσηµο κάλεσµα για την Κυριακή. Οι γονείς της κι η ίδια
τους πρόσφεραν δώρα. Ακολουθούσε το κάλεσµα συγγενών
και φίλων κι από τις δυο πλευρές. Την ίδια µέρα στο σπίτι της
νύφης στηνόταν ο "γιούκος" µε τα προικιά. Μαζεύονταν οι φίλες και οι νέες του χωριού, ποτέ χήρες ή πενθοφορούσες, και
µε τραγούδια τακτοποιούσαν τα κεντητά σεντόνια και τις ονοµαστές µαρτιναίικες υφαντές κουβέρτες, "εξωµίταρα, κουφωτά, καθιστά", έτσι που να φαίνεται η οµορφιά τους ενώ στην
κασέλα (σεντούκι) έµπαιναν τα λεπτοδουλεµένα εργόχειρα
και τα "πουκάµισα" (εσώρουχα). Ρένανε το γιούκο και τις κασέλες µε άνθη και ρύζι και κάθε επισκέπτης που θα ερχόταν να
θαυµάσει τα προικιά καρφίτσωνε στο γιούκο χαρτονόµισµα ή έριχναν ασηµένια στην κασέλα.
Την Παρασκευή συνεχίζονταν οι προετοιµασίες. Το
Σάββατο στου γαµπρού σφάζανε αρνιά και κατσίκια για
το γαµήλιο γεύµα µετά τη στέψη. Και ξηµέρωνε η µεγάλη µέρα η Κυριακή. Οι γάµοι γίνονταν πάντα Κυριακή
και πολλές φορές στο σπίτι.
Πρωί - πρωί οι φίλοι κι ο βλάµης ξυρίζανε το γαµπρό. Τον ντύνανε µε την ολόλευκη φουστανέλα, το
µαύρο κεντητό γιλέκο, το λευκό φαρδοµάνικο πουκάµισο και τη µαύρη "ξούλια" (σκούφο) και τ' ασηµένια "κορδόνια" (κόσµηµα που φοριόταν στο στήθος). Τα όργανα
µπροστά, ο γαµπρός, συγγενείς και φίλοι µε τις πέτες
και το κρασί πήγαιναν κι έπαιρναν τον κουµπάρο. Στη
συνέχεια η ποµπή κατευθυνόταν προς το σπίτι της νύφης. Μπροστά πήγαιναν νεαρά αγόρια και κορίτσια µε
τη φορεσιά τη νυφιάτικη και τα δώρα. Η φορεσιά ήταν
αριστούργηµα χειροτεχνίας και κάθε κοµµάτι της και
κάθε κέντηµα συµβόλιζε κάτι. Πουκάµισο και µεσοφόρι
λευκά µε λευκό κέντηµα στον ποδόγυρο. Άνθη, στάχυα
και κλήµατα συµβόλιζαν τα γεννήµατα της γης και την
Φωτογραφία του 1902 έξω από την εκκλησία µετά το γάµο
ευφορία. Πεσιλί και ποδιά από κόκκινο ή σκούρο θαλασσί βελούδο κεντηµένο µε λουλούδια και πουλιά και
χρυσές τρέσες και δαντέλες. Λευκή τραχλιά και λευκό µαντήΤο προξενιό το ξεκινούσε κάποιος συγγενής ή φίλος αλλά
λι. Λευκά "τσουράπια" (κάλτσες) και µαύρα χαµηλοτάκουνα
οι "συµφωνίες" γίνονταν από τους γονείς. Στην εκλογή της νύπαπούτσια. Πολύ-πολύ παλιά τα παπούτσια ήταν κόκκινες
φης ή του γαµπρού βασικό ρόλο έπαιζε το καλό σόι, η περιου"πίγκες" (κόκκινα λεπτοκαµωµένα τσαρουχάκια). Ένα γιορντάσία και η υγεία. Το κορίτσι έπρεπε να είναι πρώτ' απ' όλα ηθικό
νι ή κορδόνι κόσµηµα δώρο των πεθερικών συµπληρώνανε τη
και να µην έχει "ακουστεί". Το ιδανικό της εποχής; Μελαχρινή,
νυφιάτικη φορεσιά. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι εµείς οι Μαργαϊτανοφρύδα, δυνατή και παχουλή! Κι όλα αυτά για ν' αντέτιναίες φυλάµε αυτές τις φορεσιές όσες είχαµε την τυχη να
χει σης σκληρές αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες και να
τις βρούµε από τις γιαγιάδες µας, σαν πολύτιµη κληρονοµιά,
γεννά πολλά και γερά παιδιά. Όσο για τις ξανθές, γαλανοµάείναι µοναδικές και πανέµορφες.
τες, συλφίδες, αυτές κινδύνευαν να µείνουν στο "ράφι" εκτός
Ακολουθούσε το φλάµπουρο, τώρα οι µουσικοι είχαν πάαν ο δυστυχής πατέρας χρύσωνε το γαµπρό. Το "παιδί" (ο γαµρει θέση πίσω οπό το φλάµπουρο. ο γαµπρός ανάµεσα στο
πρός) (παιδί ήταν µόνο γιος, "έχω δυο παιδιά κι ένα κορίτσι"'
βλάµη και τον κουµπάρο και τέλος όλοι οι συγγενείς και οι καέλεγαν) το παιδί λοιπόν αρκούσε να ήταν γερό κι εργατικό.
λεσµένοι κρατώντας δώρα, πέτες και κρασί. Οι γονείς του
Όταν είχαν συµφωνηθεί όλα, προίκα και προικιά, "πίνανε
γαµπρού έµεναν στο σπίτι. Στην αυλή της νύφης τους υποδεκρασί" και αναγγέλανε τον αρραβώνα µε τουφεκιές. Η ερώτηχόταν µε τραγούδια και µ' ένα ποτήρι κρασί ο καθένας στο χέση "κου ρα ντουφέκι" ,πού έπεσε το ντουφέκι; ήταν στα χείλη
ρι. Το γαµπρό, τον κουµπάρο και το βλάµη τους περνούσαν µέόλων. Όταν µαθευόταν "που" έσπευδαν για τα καλορίζικα και
σα στο σπίτι. Εκείνοι παραδίνανε τη φορεσιά και τα κοσµήµατο κέρασµα. Την ίδια µέρα γινόταν η συνάντηση της νύφης µε
τα για να στολίσουν τη νύφη. Οι φίλες της τη ντύνανε τραγουτο γαµπρό.
δώντας τα νυφιάτικα τραγούδια. Τέλος φωνάζανε το βλάµη να
Ήταν ο ανεπίσηµος αρραβώνας. Ο επίσηµος ακολουθούτης φορέσει τις κάλτσες και τα παπούτσια. Πράξη συµβολική,
σε λίγες µέρες αργότερα. Ανταλλάσσανε δώρα και “περνούόπου συµπορευότανε στη ζωή του αδελφοποιητού, το βλάµη
σαν δαχτυλίδια". Το γλέντι του αρραβώνα, φαΐ, κρασί και χοθα παράστεκε και τη γυναίκα του τη βλάµισσα.
ρός γινόταν πάντα στο σπίτι της νύφης. Τα πολύ παλιά χρόνια,
Πανέτοιµη πλέον την οδηγούσε ο βλάµης δίπλα στο γιούόπως µαρτυρούσαν οι γιαγιάδες µας, οι σχέσεις των δύο µνηκο. Εδώ η νύφη µοίραζε τα "µαντηλώµατα". ∆ώρα της προς το
στευµένων δεν είχαν καµιά οικειότητα.
γαµπρό, τα πεθερικά, τον κουµπάρο, το βλάµη και όλους τους
Οι συναντήσεις τους γίνονταν πάντα παρουσία οικείων και
συγγενείς του γαµπρού. Πουκαµισα, κουβέρτες υφαντές, προστις εξόδους τους σε γιορτές και πανηγύρια ακολουθούσε το
σόψια, ύφασµα για µπόλκα ή φόρεµα, σάκες (υφαντές σχολισυγγενολόι. Πολύ αργότερα στο πρόσφατο παρελθόν οι µελκές τσάντες). Τα µαντηλώµατα τα ρίχνανε στον ώµο και τα
λόνυµφοι µπορούσαν να γνωριστούν καλύτερα. Η διάρκεια
κρατάγανε επάνω τους σ' όλη τη διάρκεια του χορού, της στέτου αρραβώνα εξαρτιόταν από τον χρόνο που απαιτούσαν οι
ψης και της επιστροφής στο σπίτι.
προετοιµασίες των προικιών µα και της προίκας. ΠροικοσύµΜόλις τελείωνε το µαντήλωµα ο κουµπάρος πλήρωνε το
φωνα δεν υπογράφανε στο Μαρτίνο. Ο "λόγος" ήταν συµβόµικρό αγόρι που ήταν ανεβασµένο στο γιούκο κι έδινε εντολή
λαιο και κανένας δεν τον παρέβαινε γιατί οι συνέπειες ήταν
να φορτωθούν τα προικιά για το σπίτι του γαµπρού. Πρώτα βαρύτατες. ∆ιάλυση του αρραβώνα σήµαινε προσβολή για την
πρώτα πετούσαν τα µαξιλάρια επάνω στα κεραµίδια του πατριοικογένεια της κόρης και οι πιθανότητες αποκατάστασής της
κού σπιτιού κι έπειτα ένα - ένα κοµµάτι τα φορτώνανε στ' άλοελάχιστες. Είναι γνωστές οι "βεντέτες" που ακολούθησαν διάγα ή σε άµαξα. Το µαξιλάρι στη σκεπή ασφαλώς κάτι θα συµλυση αρραβώνα στο Μαρτίνο και κόντευαν να ξεκληρίσουν οιβόλιζε, κανένας όµως απ' όσους ρωτήθηκαν δεν ήξερε να µας
κογένειες.
ιστορίσει το συµβολισµό.
Η ηµεροµηνία του γάµου οριζόταν από τις δύο οικογένειΟι χωριανές που από το πρωί είχαν πιάσει θέση γύρω - γύες. Μια εβδοµάδα πριν την ηµέρα του γάµου άρχιζε η διαδικαρω στην αυλή θαυµάζανε, σχολιάζανε και αντιγράφανε ό,τι
σία που ακολουθούσε ένα αυστηρό τυπικό, διαµορφωµένο στη
τους άρεσε απ' τα προικιά. Όταν είχε τελειώσει το φόρτωµα
διάρκεια αιώνων κι επηρεασµένο από πανάρχαια έθιµα, προοδηγούσε ο γαµπρός τη νύφη έξω στο χορό. Βγαίνοντας εκείλήψεις και δεισιδαιµονίες. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο κουµνη γύριζε και προσκυνούσε τρεις φορές την πόρτα του πατριπάρος, που ήταν συνήθως ο νονός του γαµπρού, ακολουθούσε
κού της βρέχοντάς τη µε δάκρυα. Ο χορός στηνόταν από τους
ο βλάµης, συνοµήλικος κι αδελφοποιητός του γαµπρού που
συγγενείς της νύφης κι όταν είχε χορέψει κι ο τελευταίος ξετου παραστεκότανε καθ' όλη την εβδοµάδα, (βλάµης = βλα
κινούσαν γιο την εκκλησιά. Μπροστά το φλάµπουρο, έπειτα
(αρβανίτικα)= αδελφός). Παλιά οι "βλάµηδες" ήταν τριάντα εννέοι και νέες µε πέτες και τα δώρα, τα όργανα, οι µελλόνυµφοι
νιά και µια κοπέλα, σαράντα σύνολο.
ανάµεσα στον κουµπάρο και το βλάµη, οι γονείς κι όλο το συγΟι όρκοι ανταλλάσσονταν παρουσία ιερωµένου. Οι όρκοι
γενολόι.
ιεροί και απαραβίαστοι. Η βλάµισσα ήταν αδελφή, την προσταΤην ποµπή ρένανε οι συγχωριανοί µε ρύζι και λουλούδια
τεύανε, αλλά απαγορευόταν να παντρευτεί έναν από τους
όταν περνούσε µπροστά από την πόρτα τους.
βλάµηδες.
Η στέψη ακολουθούσε το τυπικό.
Τη ∆ευτέρα ο γαµπρός µε το βλάµη πήγαιναν στο µύλο το
Μετά τη στέψη η ποµπή µε την ίδια σειρά έφτανε στο σπίτι
σιτάρι και µε το αλεύρι ζύµωναν τις "πί(έ)τες" και τα ψωµιά του
του γαµπρού.
γάµου. Στη συνέχεια πήγαιναν για ξύλα µε τα οποία ψήνανε τα
Στην πόρτα τους υποδέχονταν οι γονείς του. Έδιναν στη
ψωµιά, τις πί(έ)τες και τα φαγητά. Οι φωτιές ανάβανε µόνο µ'
αυτά τα ξύλα. Συµβολίζανε τη νέα "οικογενειακή εστία" και
νύφη να πάρει στην αγκαλιά της ένα µικρό αγόρι, για να ειναι
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το πρώτο της παιδί αγόρι. Μετά έδιναν από µια κουταλιά µέλι
µε καρύδια στους νιόπαντρους, στον κουµπάρο και στο βλάµη
και στη συνέχεια έσπαζαν το ρόδι. Τέλος τυλίγοντάς τους µε
µιαν άσπρη εσάρπα ή ζωνάρι τους περνούσαν µέσα.

Έξω στην αυλή είχαν στρωθεί τραπέζια φορτωµένα µε µεζέδες, πίτες και κρασί ενώ γύρω - γύρω στέκονταν οι θεατές,
το σεργιάνι. Σε λίγο έβγαιναν όλοι από το σπίτι και στηνόταν ο
χορός. Τώρα χόρευε µόνο το σόι του γαµπρού µε σειρά αυστηρά καθορισµένη. Πρώτα ο κουµπάρος, ο πεθερός, η πεθερά,
αδέλφια και ηρωτοθείοι και ακολουθούσαν συγγενείς και φίλοι. Οι γεροντότεροι και κάποια σεβάσµια πρόσωπα (ιερέας,
δάσκαλοι, πρόεδρος) έµεναν καθισµένοι στο τραπέζι τρωγοπίνοντας, ενώ κάποιος θα έφερνε γϋρω στην αυλή κερνώντας
κρασί, στραγάλια και σταφίδες, τους θεατές. Κουφέτα ήταν
µάλλον σπάνια. Οι συγγενείς της νύφης δεν έµεναν, αποχωρούσαν και συνέχιζαν το γλέντι στο πατρικό της.
Ο γιούκος µε τα προικιά είχε ξαναστηθεί στο νέο σπιτικό
και η νυφη, όταν πλέον ο χορός έξω είχε σταµατήσει, έπρεπε
να σταθεί δίπλα στο γιούκο ακουµπώντας στον τοίχο όπου είχε κρεµαστεί σαν "πανό" ένα ωραίο σεντόνι. Εκεί δεχόταν τα
καλορίζικα που πολλές φορές κρατούσαν µέχρι πρωίας. Αυτό
το έλεγαν "παστούα" παραφθορά µάλλον της "παστάδας".
Επειδή η ταλαίπωρη στεκόταν ώρες και ώρες πολλές φορές
έγερνε το κεφάλι της µισοκοιµισµένη. Έχει µείνει παροιµιώδης η έκφραση για τους µισοκοιµισµένους ''Φάλεκ οι νούσε ν'
παστούα" (προσκυνά σα νύφη στην παστάδα). Το γλέντι κρατούσε µέχρι το πρωί και µόλις τότε οι νεόνυµφοι αποσύρονταν.
Τη ∆ευτέρα ο γαµπρός έπρεπε να δείξει στα γονικά του το
πουκάµισο της νύφης µατωµένο. Αν το πουκάµισο δεν µάτωνε το "πανωπροίκι" αποκαθιστούσε την "τιµή" κι η δύστυχη γυναίκα αντιµετώπιζε την περιφρόνηση του άντρα της, των πεθερικών της, αλλά και της µητρικής οικογένειας. Την ίδια µέρα
-∆ευτέρα- η νέα γυναίκα πήγαινε στη βρύση να πάρει νερό, να
ποτίσει τα "ζα" (όλα τα κατοικίδια που είχαν όλα τα αγροτόσπιτα), ν' ανάψει τη φωτιά για το µαγείρεµα.
Με δυο λόγια ήταν η καινούργια "σκλάβα". Η πεθερά της
ευχαρίστως παραχωρούοε το µέχρι τώρα ρόλο της. Την Κυριακή που ακολουθούσε πήγαινε στην εκκλησία συνοδευόµενη
από την πεθερά της κρατώντας τη νυφιάτικη λαµπάδα και φορώντας το "δευτεραίο" το φόρεµα δηλαδή που φορούσε µετά
το νυφικό της. Το µεσηµέρι οι νιόπαντροι συνοδευόµενοι από
τον κουµπάρο και το βλάµη πήγαιναν στο πατρικό της, όπου οι
γονείς της τους παρέθεταν γεύµα.
Έτσι έκλεινε ο κυκλος των γαµήλιων εθίµων του Μαρτίνου,
που µε µικρές παραλλαγές ήταν κι έθιµα της ευρυτερης περιοχής. Σ’ όλη αυτή την τελετουργία βλέπουµε µε πόση φροντιδα
περιβάλλονταν το νέο ζευγάρι στο ξεκίνηµά του. Τηρούσαν
λοιπόν µε θρησκευτική ευλάβεια πανάρχαια έθιµα και πίστευαν ότι έτσι στεριώνει το νέο σπιτικό το κύτταρο αυτό της
µικρής τους κοινωνίας. Σήµερα δυστυχώς ελάχιστα από αυτά
τα έθιµα τηρούνται. Ο γάµος τελείται µε ξένα αστικά πρότυπα. Έχει χάσει την οµορφιά και τη γραφικότητα και για µας
που ζήσαµε τους τελευταίους παραδοσιακούς γάµους στο
χωριό µας, όλ' αυτά είναι µια ωραία ανάµνηση αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς µας.
Έθιµα που έµειναν αναλλοίωτα για αιώνες κι έδειχναν τη
συνέχεια και τη συνεχή παρουσία του γηγενούς στοιχείου σε
τούτον εδώ τον τόπο, έχουν τα τελευταία χρόνια εκλείψει. Λίγο ο στείρος µιµητισµός της "νεοαστικής" (διαβ. νεόπλουτων)
τάξης των "ευρωπαϊκών" τρόπων, λίγο η προβολή τρόπου
ζωής δήθεν λαµπερής, αλλά κυρίως η έλλειψη πραγµατικά ελληνικής παιδείας σε λίγες δεκαετίες θα έχουν καταφέρει να
µας αφαιρέσουν την ταυτότητά µας. Η ταυτότητα ενός λαού
δεν εξαρτάται από το τι γράφει το χαρτί αλλά από αυτό που είναι γραµµένο στην ψυχή του. Είναι ο πολιτισµός του, η γλώσσα του, τα έθιµά του, η γνώση από πού έρχεται και πού πάει.
Μπορεί σε τούτη τη γη την Ελληνική να ήρθαν και να ρίζωσαν κατά καιρούς κι άλλες ράτσες. Η δύναµη του Ελληνισµού
τους ενσωµάτωσε, τους µπόλιασε και τους έκανε κλαδιά του
ίδιου δέντρου.
Αυτό ας φανεί απλά από τους στίχους της Ιλιάδος, ραψωδία Σ' στιχ. 490-496 (ασπίδα Αχίλλέως)
"έφτιαξε πάνω της και δυο πολιτείες θνητών ανθρώπων
όµορφες. Στη µια γίνονταν γάµοι και γλέντια και οδηγούσαν
τις νύφες από τα σπίτια τους µε αναµµένες λαµπάδες µέσα
από την πολιτεία και πολλά νυφιάτικα τραγούδια ακούγονταν. Νέοι χορευτές στριφογύριζαν, κι ανάµεσά τους αυλοί και
κιθάρες αντηχούσαν. Οι γυναίκες στέκονταν και θαύµαζαν,
κάβε µια µπροστά στην πόρτα της".
Ο Οµηρικός γάµος κι ο παραδοσιακός Μαρτιναίικος σε τι
διαφέρουν; Τρεις χιλιάδες χρόνια τα ήθη και τα έθιµά µας µάς
κράτησαν ορθούς. Ας τα φυλάξουµε για να έχουµε την ταυτότητά µας την Ελληνική που τύχη αγαθή µας χάρισε, Αλλη επιλογή δεν έχουµε, ας το καταλάβουµε...
Zαφείρα Στεφάνου
Αναδηµοσίευση από το περιοδικό “Απόπλους” περιοδική
έκδοση του Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου “Χορωδία Αταλάντης” τεύχος 33 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008.
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ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
υχενική ευαισθησία του δοντιού είναι
ο σύντοµος οξύς πόνος που προκαλείται από κάποιο χηµικό, θερµικό ή
µηχανικό ερέθισµα στην οδοντίνη, ουσία
του δοντιού (Οδοντίνη είναι η ουσία που είναι κάτω από την αδαµαντίνη ουσία). Για να
εκδηλωθεί ευαισθησία σ’ ένα δόντι πρέπει
η οδοντίνη ουσία να εκτεθεί στο στοµατικό
περιβάλλον. Από την οδοντίνη ουσία το
ερέθισµα µεταφέρεται στον πολφό και
προκαλείται πόνος.
Οι κύριες αιτίες που ευθύνονται για να
εκτεθεί η οδοντίνη ουσία της αυχενικής περιοχής του δοντιού στο στοµατικό περιβάλλον είναι οι εξής:
Α) H υφίζηση των ούλων (να έχουν κατέβει τα ούλα).
Β) Nα έχουν χαθεί οι ιστοί που καλύπτουν τη ρίζα του δοντιού (αυτό συµβαίνει
στην περιοδοντίτιδα ή περιοδοτική νόσο).
Γ) H περιοδοντική θεραπεία (κυρίως η
χειρουργική φάση).
∆) Oι βλάβες του αυχένα του δοντιού
που όµως δεν οφείλονται σε τερηδόνα
(π.χ. οι αποτριβές, οι δυσπλασίες, οι διαβρώσεις και οι αποσπάσεις).
Να πάρουµε αναλυτικά τις κυριότερες
αιτίες για την αυχενική ευαισθησία:
Η κυριότερη αιτία για την υφίζηση των
ούλων είναι το χρόνιο τραύµα στο βούρ-
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βάλλον
τσισµα των δοντιών.
3) Από ορισµένες νόσους ή
Σηµαντικό ρόλο στην περίκαταστάσεις (π.χ. βουλιµίας,
πτωση αυτή παίζουν η συχνότηνευρικής ανορεξίας, γαστροοιτα και η τεχνική βουρτσίσµατος,
σοφαγικής παλινδρόµησης),
η δύναµη που εφαρµόζεται κα4) Από λήψη φαρµάκων (π.χ.
θώς και ο τύπος και η µορφολοψυχοφάρµακα, αντιόξινα, φάργία της οδοντόβουρτσας.
µακα για Parkinson)
Σε υφίζηση των ούλων ακό5) Από συχνή κατανάλωση
µα µπορούν να οδηγήσουν:
όξινων χυµών, φρούτων ή ανΑ) Oρισµένες συνήθειες
(έξεις)
Κατερίνα Παπαγκίκα θρακούχων αναψυκτικών
6) Από συχνή χρήση οδονΒ) H υψηλή πρόσφηση χαλιΧειρουργός
τόκρεµας µε υψηλή περιεκτικόνού
Οδοντίατρος
τητα σε αποτρεπτικούς παράΓ) H θέση που βρίσκεται το
γοντες
δόντι στο οδοντικό τόξο
7) Από ορισµένα στοµατικά διαλύµατα
∆) H υπερβολική µετακίνηση µε ορθο8) Από όξινες τροφές που προκαλούν
δοντικό τρόπο κάποιου δοντιού
διάλυση των σκληρών οδοντικών ιστών
Ε) ‘Oταν φυσιολογικά υπάρχει λεπτός
των δοντιών
περιοδοντικός ιστός (ιστός δηλαδή που κα9) Από λεύκανση (µε τα διάφορα οξέα
λύπτει την ρίζα του δοντιού).
που χρησιµοποιούνται).
Η αποτριβή, η διάβρωση και κυρίως ο
Η αυχενική ευαισθησία είναι συχνό εύσυνδυασµός αυτών οδηγεί σε απώλεια
ρηµα σε ασθενείς µε περιοδοντική νόσο ή
αδαµαντίνης ουσίας του δοντιού και αποπεριοδοντίτιδα. Η χρόνια περιοδοντίτιδα
τέλεσµα αυτών είναι να εκτεθεί η οδοντίνη
οδηγεί συχνά στο να εκτεθεί τµήµα της ρίουσία του δοντιού στο στοµατικό περιβάλζας του δοντιού στο στοµατικό περιβάλλον. Απώλεια της οδοντίνης ουσίας, χωρίς
λον. Το κυριότερο ερέθισµα που προκαλεί
να υπάρχει τερηδόνα, µπορούν να συµβούν
ευαισθησία αναφέρεται ότι είναι το ψυχρό.
σαν αποτέλεσµα:
Επίσης έχει βρεθεί ότι σε περιοδοντικούς
1) Από χρόνιο τραύµα από βούρτσισµα
ασθενείς που είναι ταυτόχρονα και καπνι2) Από αυξηµένη έκθεση σε όξινο περι-

στές, ο αριθµός των δοντιών µε ευαισθησία
είναι διπλάσιος, σε σχέση µε άτοµα µε
υγιές και ανέπαφο περιοδόντιο που καπνίζουν.
Οι περισσότεροι ασθενείς θεωρούν τον
πόνο λόγω ευαισθησίας ήπιο και ανεκτό,
ενώ µικρό ποσοστό θεωρούν τον πόνο οξύ
και αναζητούν θεραπεία.
Ορισµένοι διατροφικοί παράγοντες
όπως χυµοί φρούτων και κρασί, λόγω της
οξύτητάς τους, δηµιουργούν συνθήκες επιβαρυντικές για την εµφάνιση της ευαισθησίας.
∆ιάφορες συναισθηµατικές καταστάσεις µπορούν να επηρεάσουν την υποκειµενική έκφραση της ευαισθησίας, όπως το
άγχος, η στεναχώρια, η κατάθλιψη και ο
πόνος.
Αντιµετώπιση αυχενικής ευαισθησίας
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την
αντιµετώπιση της αυχενικής ευαισθησίας
λέγονται υλικά απευαισθητοποίησης.
Τέτοια υλικά ανευρίσκονται σε διάφορες µορφές (στοµατικό διάλυµα, οδοντόκρεµα, πάστα). Άλλα υλικά και θεραπευτικές τεχνικές για την εξάλειψη ή και τη µείωση των συµπτωµάτων της αυχενικής
ευαισθησίας προτείνονται από τον οδοντίατρο και εφαρµόζονται στο ιατρείο και
άλλα στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή.
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο
Επώνυµο
Όνοµα
Ον. Πατρός
Αλεξίου
Χρήστος
Γεώργιος
Βέργου
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Παναγιώτης
∆έδες
∆άρρας
Ευστάθιος
Παναγιώτης
∆ηµάκης
Γκίκας
Θεόδωρος
Κεριφύλλιας
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Κάζας
∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος
Κουτσούρης
Ανδρέας
Γεώργιος
Κωτσαλάς
Αριστοτέλης ∆ηµήτριος
Καλλής
Ιωάννης
Γεώργιος
Κανινής
∆ηµήτριος
Γεώργιος
Γεώργιος
Ελευθέριος
Κυράνας
Κολιοφούτης Νικόλαος
Βασίλειος
Λιάπης
Παναγιώτης Απόστολος
Μπουγέτσας
Γεώργιος
Ιωάννης
Μπάτσος
∆ηµήτριος
Γεώργιος
Μπάτσος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Μπρεκουλάκης Ευάγγελος
Ιωάννης
Μαντζώρος
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Νυδριώτης
Αργύριος
Αθανάσιος
Πουλάκης
Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος
Πέππας
Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος
Παπαγκίκας
Ιωάννης
Παναγιώτης
Ρούσης
Λάµπρος
Σεραφείµ
Τράκος
Στυλιανός
Χρήστος
Τούµπης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Τσαµάτης
Νικόλαος
Ιωάννης
Τσαµάτης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Τσατσάνης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Μύθης
Ανέστης
∆ηµήτριος
Καπουκίνης
∆ηµήτριος
Ευστάθιος
Καρατσιώλης ∆ηµήτριος
Παναγιώτης
Αλεξίου
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Αλεξίου
Ελευθέριος
Γεώργιος
Βέργου
Βέργος
∆ήµος
Βόλης
∆ηµήτριος
Γεώργιος
Βέργου
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Γκριτζάπης
Κωνσταντίνος Σπύρος
Γκιώνης
∆ήµος
Πέτρος
∆άρρας
∆ηµήτριος
Γεώργιος
∆άρρας
Παναγιώτης Αργύριος
∆ηµάκης
Σπύρος
Γεώργιος
∆αραµάρας
Σπυρίδων
Αθανάσιος
Ζάχαρης
Οδυσσεύς
Ιωάννης
Ζάχαρης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Καλίµπασης
Γεώργιος
Γεώργιος
Καραµέρης
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Κυριάκης
Αθανάσιος
∆ηµήτριος
Καραµέρης
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κάζας
Νικόλαος
Γεώργιος
Καράλης
Αθανάσιος
Νικόλαος
Μαλέρδος
∆ηµήτριος
Νικόλαος
Μίχας
Βασίλειος
Ιωάννης
Μπάτσος
Σταµάτιος
Αθανάσιος
Μπώκος
Μιχαήλ
Σιδέρης
Μαντζώρος
Αθανάσιος
Βέργος
Νουνός
Ιωάννης
Γεώργιος
Παπαγεωργίου Βασίλειος
Γεώργιος
Παναγιώτου
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Τούµπης
Ανδρέας
Αργύριος
Φονιάς
Γκίκας
∆ηµήτριος
Μύθης
Ιωάννης
Νικόλαος
Κωτσαλάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Μαντζώρος
Αθανάσιος
Αριστείδης
Ζερβακάκος
Ηλίας
∆ηµήτριος
Κερφύλιας
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Μάρκου
Ιωάννης
Κωνσταντίνος

Έτος Γεν.
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912

Ευαγγέλου
Μαντζώρος
Κάζας
Βέργου
Βασιλείου
Γκριτζάπης
∆ηµάκης
∆ηµάκης
∆άρρας
Κόλιας
Καββάλας
Καλλής
Κούρος
Καλλής
Καράλης
Κολιοφούτης
Λάµπρου
Μαγιάκας
Μπάτσος
Μύθης
Μπώκος
Μπάτσος
Μάστορας
Μαλέρδος
Μπάτσος
Νυδριώτης
Νίκας
Νουνός
Ρούσης
Σταµατάκης
Τσατσάνης
Φονιάς
∆άρρας
Καραµέρης
∆αραµάρας
Βέργου
∆ηµάκης
Βασιλείου
Γουβάκης
Γκιώνης
∆ηµάκης
∆ηµάκης
∆άρρας
∆ηµάκης
Κωνσταντάκης
Κυράνας
Κωτσαλάς
Κωτσαλάς
Μαλέρδος
Μπάτσος
Μπέσιος
Μήτσου
Μπρεκουλάκης
Μπάθας
Μητσάκος
Νυδριώτης
Σταµατάκης
Σιδέρης
Τούµπης
Τζαβές
Τούµπης
Τούµπης
Χύνης
Θεοδώρου
Κυράνας
Κάζας
Μαντζώρος
Κανινής
Ρούσης

Μιχαήλ
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Βέργος
Γεώργιος
Νικόλαος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
∆ήµος
Γεώργιος
∆ηµήτριος
∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Αχιλλεύς
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
∆ηµήτριος
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος
Μιχαήλ
Μιχαήλ
Μιχαήλ
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Ευστάθιος
Νικόλαος
Σπύρος
Βασίλειος
Γκίκας
Γεώργιος
Βέργος
Παναγιώτης
∆ήµος
Κωνσταντίνος
Πέτρος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
∆ήµος
Βέργος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Μιχαήλ
Ιωάννης
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Σταµάτιος
Γεώργιος
Σπυρίδων
Γεώργιος
Ιωάννης
Γρηγόριος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Γεώργιος
Νικόλαος
Αθανάσιος
Θεµιστοκλής
Ιωάννης

∆ήµος
Αριστείδης
Ιωάννης
Λεωνίδας
Ανδρέας
Παναγής
Ιωάννης
Γεώργιος
Πέτρος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Επαµεινώνδας
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Βασίλειος
Λάµπρος
Νικόλαος
Ιωάννης
∆ήµος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Νικόλαος
Ανδρέας
Γεώργιος
Γεώργιος
Γκίκας
Ιωάννης
Άγγελος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Αργύριος
Γεώργιος
Ιωάννης
Θεόδωρος
Βασίλειος
Γεώργιος
Γεώργιος
Επαµεινώνδας
Τριαντάφυλλος
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Γεώργιος
Ανδρέας
Ιωάννης
Επαµεινώνδας
Γεώργιος
Θεµιστοκλής
Επαµεινώνδας
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Σπυρίδων
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Γεώργιος
Αργύριος
∆ηµήτριος
Νικόλαος
Ελευθέριος
Γεώργιος
Αριστείδης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος

1912
1912
1912
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914

Χαντζηϊορδάνου
Τσαµάτης
∆έδες
Μπρεκουλάκης
Λιάπης
Ντάνος
Νουνός
Αθανασάκης
Αλεξίου
Βόλης
Γκιώνης
∆άρας
∆ουδούµης
∆ηµάκης
∆έδες
Ευαγγέλου
Κολιοφούτης
Παπαγεωργίου
Καββάλας
Καραµάνης
Κορωναίος
Λιβέρης
Μπάτσος
Μάρκου
Μπάτσος
Μπάτσος
Μπρούτσου
Μπάκος
Νυδριώτης
Νουνός
Παπακωνσταντίνου
Παπακωνσταντίνου
Πούσιας
Παπαµάρκου
Παπαλεξίου
Πέππας
Πήττας
Παναγιώτου
Ροµπόκας
Ρούσης
Ρούσης
Σταµατάκης
Τράκου
Τσαµάτης
Κατσάρας
Κατσάρας
Λιούγκος
Ζάχαρης
Καλλίµπασης
Ζυγογιάννης
∆άρρας
Κυράνας

Ξενοφών
Μιχαήλ
1914
Νικόλαος
Ιωάννης
1914
Χρήστος
Παναγιώτης
1914
Ευάγγελος
Ιωάννης
1914
Παναγιώτης Απόστολος
1914
Νικόλαος
Ιωάννης
1914
Χρήστος
Ηλίας
1914
Γεώργιος
Νικόλαος
1915
Βασίλειος
Γεώργιος
1915
Κωνσταντίνος Γεώργιος
1915
Νικόλαος
∆ηµήτριος
1915
Μιχαήλ
Αργύριος
1915
Λεωνίδας
Κωνσταντίνος 1915
Βασίλειος
Γεώργιος
1915
Γεώργιος
Παναγιώτης
1915
Ιωάννης
∆ήµος
1915
Βασίλειος
Γεώργιος
1915
Κωνσταντίνος Γκίκας
1915
∆ηµήτριος
Αθανάσιος
1915
Κωνσταντίνος Στάµος
1915
Ευάγγελος
Στυλιανός
1915
Ανδρέας
Αθανάσιος
1915
Ιωάννης
∆ηµήτριος
1915
Γεώργιος
Κωνσταντίνος 1915
Βασίλειος
Κωνσταντίνος 1915
Γεώργιος
Ιωάννης
1915
Μιχαήλ
Γεώργιος
1915
∆ηµήτριος
Σιδέρης
1915
Γεώργιος
Αθανάσιος
1915
Μιχαήλ
Γεώργιος
1915
Γεώργιος
Κωνσταντίνος 1915
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος 1915
Μιχαήλ
Ιωάννης
1915
Άγγελος
Ιωάννης
1915
Αντώνιος
∆ηµήτριος
1915
∆ηµήτριος
Γεώργιος
1915
∆ηµήτριος
Θεολόγος
1915
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος 1915
Νικόλαος
Άγγελος
1915
∆ηµήτριος
Ιωάννης
1915
Αθανάσιος
Γεώργιος
1915
Κωνσταντίνος Άγγελος
1915
Κωνσταντίνος Σπύρος
1915
Αθανάσιος
Ιωάννης
1915
Ανδρέας
Ιωάννης
1915
Ανδρέας
Αναστάσιος
1915
Κωνσταντίνος Ιωάννης
1915
Οδυσσεύς
Ιωάννης
1915
Βασίλειος
Γεώργιος
1915
Γεώργιος
Αλέξιος
1915
Μιχαήλ
Πέτρος
1915
Παναγιώτης Ελευθέριος
1915
Συνέχεια στο επόµενο φύλλο
Για την έρευνα
Θωµάς Γ. Καραµέρης
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1
κοινής γνώµης η οποία µε την ψήφο της
σας έφερε στη θέση του πρώτου ανδρός
του ∆ήµου;
Γιατί δεν εξαντλείτε τις διπλωµατικές
και διαπραγµατευτικές σας ικανότητες για
να βρείτε µια θέση που δεν θα αποτελεί αιτία συγκρούσεων µεταξύ της εταιρείας και
του κόσµου; Γιατί δεν ηγείσθε µιας προσπάθειας από την οποία θα πάρει τα αντισταθµιστικά οφέλη ο ∆ήµος, αλλά από άλλο σηµείο εγκατάστασης των ανεµογεννητριών; Σκοπίµως ξεχνάτε νοµίζω ότι εκκρεµεί η υπόθεση στο συµβούλιο της Επικρατείας. ∆εν κρατάτε καν τα προσχήµατα.
Η στάση η δική σας και των Συµβούλων
που γνωµοδοτούν θετικά θυµίζουν όχι ∆ηµοτικό Συµβούλιο που νοιάζεται για το καλό του χωριού, αλλά ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΑΡΤΊΝΟΥ που δρα µε
γνώµονα το χρηµατικό κέρδος της εταιρείας. Εγώ, µε τέτοιες πρακτικές, διαφωνώ. Εσείς υποσκελίζετε τις 1.000 υπογραφές των κατοίκων που δε θέλουν ανεµογεννήτριες στον Προφήτη Ηλία, τις θεωρείτε µειοψηφία και ανάξιες λόγου. Οι
υπογραφές όµως δεν είναι απλώς γράµµατα σ' ένα χαρτί. Αντιπροσωπεύουν άτοµα
µε προσωπικότητα και αξιοπρέπεια, που
εσείς µε τον τρόπο σας την καταπατάτε.
Εγώ τους σέβοµαι και εµµένω στην τοποθέτηση που εκδήλωσα και στα προηγούµενα συµβούλια. ∆εν δέχοµαι τα αντισταθµιστικά οφέλη της εταιρείας για την εγκατάσταση των ανεµογεννητριών στον Προφήτη Ηλία. Θα τα δεχτω µόνο αν η ΑΙΟΛΙΚΗ
ΜΑΡΤΊΝΟΥ αφουγκραστεί τη λαϊκή ετυµηγορία και τις τοποθετήσει σε άλλη θέση.
Έτσι διαφυλάσσω την αξιοπρέπειά µου
επιδεικνύοντας στους Μαρτιναίους τον
πρέποντα σεβασµό Ο νυν ∆ήµαρχος και η
πρώην ∆ήµαρχος έχουν τοποθετηθεί, ο
µεν πρωτος θετικά και η δεύτερη αρνητικά. Όταν όµως τα αξιώµατά τους ήταν αντιστραµµενα στην προηγούµενη τετραετία, αντιστραµµένες ήταν και οι θέσεις
τους. Συµπέρασµα: Όποιος κατέχει τη θέση εξουσίας, προωθεί το κέρδος των εταιρειων και όταν τη χάνει αυτή τη θέση πολεµάει τη θέση των εταιρειών, µαζί µε την
πλειοψηφία των συµβούλων που αντιπροσωπεύει. Το λιγότερο που µπορώ να πω είναι ότι είστε αστείοι και ότι προκαλείτε τη
θυµηδία του κόσµου. Το περισσότερο δε
θα το πω, το αφήνω στην ιστορία που θα
γράψει µε τα µελανότερα χρώµατα τη σταση σας .
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΠΠΑΣ:
«Οι 1000 υπογραφές που είπε µπορεί
να υπάρχουν. Οι άλλοι 2500 που δεν υπέγραψαν τις θέλουν. Εγώ γνωρίζω ότι τις
θέλουν. Οπότε δεν ισχύουν τα λεγόµενα
της κ. Τσελεκούνη».
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:
«Η θητεία µου εδώ είναι µεγάλη, σίγουρα µαζί µε τον ∆ήµαρχο. Σαν αντιπολίτευση τότε µε αρχηγό τον κ. Καραµέρη είχαµε
πάρει µια απόφαση και χρησιµοποιήσαµε
τον Κυνηγετικό Σύλλογο. Ο ∆ήµαρχος
ήταν καλά µατσωµένος και συνέδραµε τα
παιδιά γιατί δεν είχαν χρήµατα να κάνουν
την προσφυγή. Όταν έγινε ∆ήµαρχος άλλαξε ρόλο. ∆εν ήθελε να είµαι παρών στις
συναντήσεις µε την εταιρία, αν και ήµουν
Αντιδήµαρχος. Γι’ αυτό και παραιτήθηκα.
Έτσι λοιπόν φτάσαµε εδώ σήµερα να επαναφέρει ο ∆ήµαρχος το θέµα παρά τις αντίθετες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έστω και την ύστατη στιγµή κ. ∆ήµαρχε, άλλαξε θέση. Όπως πήγες στη
ΛΑΡΚΟ, στις µπολντόζες µπροστά, να
µπεις κι εδώ. Εµείς θα δώσουµε λόγο στα
εγγόνια µας. Εσύ θα πας στη Λάρισα. Σεβάσου αυτή την Τοπική Κοινωνία γιατί είσαι ασέβαστος».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΡ∆ΟΥ:
«Εφόσον τη νύφη δεν τη δώσαµε τι
προίκα να ζητήσουµε µε δεδοµένο ότι αρνηθήκαµε µε παλαιότερη απόφαση».

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ:
«∆εν έχει νόηµα να λέµε τα ίδια και τα
ίδια. Το θέµα είναι ότι δεν υλοποιείτε τις
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Περιµένουµε ακόµα να συζητήσουµε για
το χωροταξικό όταν η ΤΥ∆Κ λέει καλέστε
µας να σας απαντήσουµε και να σας ενηµερώσουµε και σεις δεν µας καλείτε. ∆εν
θέλουµε τις ανεµογεννήτριες. Αυτή είναι η
απόφαση».
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
"Κύριε ∆ήµαρχε και κύριοι συνάδελφοι,
θα' θελα να σας θυµίσω ότι εµείς οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που είχαµε θετική θέση στο
θέµα αυτό από την αρχή και εµµένουµε σε
αυτή, κατηγορηθήκαµε από µια µικρή οµάδα ∆ηµοτών κι εγώ προσωπικά µε ανακοινώσεις χειρίστου είδους. Κατηγόρησαν
και σπίλωσαν τα παιδιά µας, τις οικογένειες µας, τους συντρόφους µας και όλο µας
το σόι. Μίλησαν για πίτες, για χρυσά κουτάλια, για λύκους πεινασµένους και χορτάτους κ.λ.π. Την µοίρασαν στα µαγαζιά
και στα γύρω χωριά. ∆εν κατάφεραν τίποτα κ. συνάδελφοι, γιατί πολλοί άνθρωποι
δεν την άγγιξαν καν. Τους χαρακτήρισαν
ανήθικους και πρόστυχους που κρύβονται
πίσω από µια κόλλα χαρτί χωρίς υπογραφή
και δεν έχουν το θάρρος να πάρουν την ευθύνη αυτών που λένε και γράφουν. Λυπάµαι για το κατάντηµά τους. Θα 'θελα να
απευθυνθώ και στην ∆ηµοτική Σύµβουλο
Τσελεκούνη Ειρήνη, η οποία κι αυτή στο
προηγούµενο συµβούλιο είχε µιλήσει για
προέδρους οµάδων χωρίς εκλογές, για
χρηµατικά αλισβερίσια, για µυστικούς δείπνους, για φαγοπότια στις ταβέρνες του
χωριού (παρευρισκόµενη κι αυτή για να
µην ξεχνιόµαστε) για φήµες και συµπεράσµατα δικά της. Τώρα µας απεκάλεσε
αστείους γιατί έχουµε διαφορετική γνώµη
από αυτή. Είµαι σύµβουλος µε την ψήφο
του κόσµου και όχι της Αιολικής Μαρτίνου.
Αστεία είναι η ίδια. Τελειώνω µε τις δικές
της φράσεις από την προηγούµενη συνεδρίαση. Είναι ντροπή να παίζει κρυφτούλι.
Νιώθω ντροπή για την ανευθυνότητά της
και όχι µόνο. Αίσχος και πάλι αίσχος. Κύριε
∆ήµαρχε, όπως έχω πει πολλές φορές οι
ανεµογεννήτριες θα τοποθετηθούν θέλουµε δε θέλουµε, θα πρέπει κύριοι να κοιτάξουµε το µέλλον του χωριού µας. ∆ε µπορεί να λέµε σε όλα ΟΧΙ. Αποδέχοµαι τις
προσφορές που µας δίνουν και να ζητήσουµε ακόµα περισσότερα. Υπερψηφίζω
την εισήγηση του ∆ηµάρχου.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ:
«Στην ηµερίδα που έγινε φάνηκε ότι η
τοπική κοινωνία δεν ήθελε τις ανεµογεννήτριες. Κι εγώ είµαι υπέρ των ανενεώσιµων πηγών ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά. Αλλά δεν µπορώ να καταλάβω τι άλλαξε και πήρατε κωλοτούµπα. Τότε ενισχύατε τον Αετό και τώρα είστε αντίθετος».
Και ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας
Αριστείδης Κ. Κούρος
“Τα ίδια και τα ίδια, τι λέει η εταιρεία ο
τσαµπουκάς της εταιρείας, µοιράζει λεφτά
παντού και µόνο αυτό µε κάνει να σκέφτοµαι αρνητικά για τις αγαθές προθέσεις της.
Τα ακούσαµε, τα γράψαµε στην εφηµερίδα
του Συλλόγου τα εµπεδώσαµε.
∆ύο τοποθεσίες είχαµε για την αναψυχή µας την Γκάτζια για τους θερινούς µήνες και τον Προφήτη Ηλία για τους χειµερινούς και οι δύο καταστράφηκαν.
Κύριε ∆ήµαρχε
Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Τα αντισταθµιστικά οφέλη που διαβάσατε και µας παραχωρούν οι κύριοι των
ανεµογεννητριών εκτός από γελοία, είναι
και παραπλανητικά και επειδή κάποιοι για
να κοιµίζουν τους κατοίκους του Μαρτίνου, επίτηδες αποσιωπούν τις αληθινές
συνέπειες από την εγκατάσταση µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια,
θα ήθελα να σας γνωρίσω τι λέει η ελληνική νοµοθεσία.
Η υπουργική απόφαση 19500 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1671/11-11-2004
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Μικρές αλλαγές που φρεσκάρουν
την εικόνα του Μαρτίνου

Κάθε παρέµβαση προς το καλύτερο
δηµιουργεί πρόοδο.
Είναι καλύτερη η είσοδος στο Μαρτίνο µε τη διαγράµµιση του δρόµου, παρέχει ασφάλεια και δείχνει ευπρέπεια.
Είναι καλύτερη η κεντρική πλατεία
µε τα νέα ωραία φωτιστικά που δεν χαλούν την αισθητική του χώρου.
Πανέµορφο το ρέµα και η σπηλιά
προς τον ανεµόµυλο, καθαρισµένα και
φωταγωγηµένα το βράδυ, σε συνδυα-

ορίζει ρητά ότι η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια θεωρείται βιοµηχανική εγκατάσταση ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ.
Εποµένως ο ίδιος ο νόµος θεωρεί εξ
αρχής τα λεγόµενα “αιολικά πάρκα” ως
βιοµηχανία. Ο όρος “αιολικό πάρκο” που
έχει καθιερωθεί και ακούγεται τόσο ωραίος, είναι ένα δηµιουργήµα των κατασκευαστών ανεµογεννητριών για να “χρυσώνουν” το χάπι και να παραπλανούν τον κόσµο µε σκοπό να αυξάνουν τις πωλήσεις
τους.
Η αληθινή ονοµασία του είναι εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισµού.
Κυκλοφορούν διάφορες φήµες ότι δήθεν ο ∆ήµος θα κερδίζει πολλά χρήµατα το
µήνα από τις ανεµογεννήτριες!
Μην µας παραµυθιάζετε κύριε ∆ήµαρχε, ο νόµος λέει ότι η εταιρεία θα καταβάλει ένα ειδικό τέλος στο ∆ήµο που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί των τιµών πώλησης
του ρεύµατος. Επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο ρεύµα τελικά θα παράγουν κάθε χρόνο
αφού ο άνεµος δεν προβλέπεται.
Με τους υπολογισµούς τους δικούς
µας και µε το οριακό σηµείο της εγκατάστασης όπως µας λένε, µας κάνουν χάρι,
το ειδικό τέλος είναι ζήτηµα αν θα φτάσει
τα 100.000 ευρώτο χρόνο. Παρ’ όλα αυτά
εµείς δεν λέµε όχι στις ανεµογεννήτριες
ούτε η ιδιωτική επιχείρηση είναι εχθρός
µας.
Λέµε ότι κληρονοµήσαµε έναν τόπο
που και η έκταση και η µορφολογία του
εδάφους ευνοούν σχεδόν όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.
∆ιατήρηση του οικιστικού χαρακτήρα του
Μαρτίνου και πίσω από
τους ορεινούς όγκους
όσες ανεµογεννήτριες
θέλετε και εκεί ο αέρας
δεν είναι οριακός όπως
στον Προφήτη Ηλία, δηµιουργούνται ρεύµατα

σµό µε την ανάδειξη της πέτρας στην
γέφυρα και την παλαιά δεξαµενή.
Μικρές αλλαγές που φρεσκάρουν
την εικόνα του Μαρτίνου.
Η ∆ηµοτική αρχή πρέπει να πάει και
στον Ανεµόµυλο βρίσκεται σε σηµείο µε
πανοραµική θέα πρέπει να ανακαινισθεί
να είναι επισκέψιµος και γιατί όχι, να γίνει µόνιµος εκθεσιακός χώρος.
Αριστείδης Κ. Κούρος
Θωµάς Γ. Καραµέρης

αέρος µεταξύ όρµου Λάρυµνας και Κωπαΐδας και το υψώµετρο στα βουνά αυτά είναι
ίσως µεγαλύτερο από τον Προφήτη Ηλία.
Αυτές είναι οι εκτιµήσεις του Συλλόγου µας και δηλώνουµε ότι µπορεί να επιτρέψατε κ. ∆ήµαρχε να εργάζονται στο
Προφ. Ηλία εµείς όµως θα συνεχίσουµε το
ηµιτελές έργο σας ενισχύοντας οικονοµικά τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μαρτίνου “Ο
ΑΕΤΟΣ” στον ∆ικαστικό αγώνα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την σοβαρή και ταχύτατη ενασχόληση
του ∆ήµαρχου µε το θέµα σύµφωνα µε τις
προηγούµενες εν ισχύ αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Πέππα Γεωργίου, Παπαγεωργίου
Ιωάννας, Ντάλα Ιωάννη, Λουκά Ανδρέα,
και Μαλέρδου Θεόδωρου οι οποίοι συµφωνούν µε την εισήγηση του ∆ήµαρχου.
Εµείς συνιστούµε στο ∆ήµαρχο
Οπουντίων και στην µειοψηφία του να
επανεξετάσουν για άλλη µια φορά τη στάση τους, έτσι ώστε να επανέλθει η γαλήνη
σε όλους τους Μαρτιναίους.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Επίσης σας γνωρίζουµε ότι έχει ανατεθεί σε δικηγόρο από τον Σύλλογό µας για
διερεύνηση τυχόν νοµικών ευθυνών από
µέρους του ∆ηµάρχου και των Συµβούλων
για την µη εφαρµογή των αποφάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο θέµα των ανεµογεννητριών. Αν ναι, θα προβούµε σε
αγωγές.
Αριστείδης Κ. Κούρος
Θωµάς Γ. Καραµέρης

